ਗੈਰ-ਬ�ਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋ ਕਪਾਲ ਸਕੀਮ, 2018
ਪ�ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

Scheme covers the customers of:

All Deposit taking NBFCs

NBFCs with asset size of more than or
equal to ₹ 100 crores and customer
interface (Excluding: Infrastructure
Finance Companies, Core Investment
Companies, Infrastructure Debt Fund
and NBFCs under liquidation)

ਿਕਸੇ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਨ
a) ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ;
b) ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ;
c) ਜਮ�ਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ;
d) ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪੋਸਟ-ਡੇ ਟ ਕੀਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਿਵੱਚ ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ;
e) ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਿਵਆਜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਸਮੇਤ
ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ;
f) ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ
ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਿਜਵ� ਿਕ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿਝਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
g) ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ
ਰਹੀਆਂ ਪ�ਸਤਾਿਵਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਉਿਚਤ ਨੋਿਟਸ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ;
h) ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ�ਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ
ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ;
i) ਉਧਾਰਕਰਤਾ/ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਿਚਤ ਅਗਾਊ ਂ ਨੋਿਟਸ ਤ� ਿਬਨਾਂ ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੂਲਣਾ;
j) ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਲੋ ਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਿਵੱਚ ਕਨੂੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਯੋਗ ਿਬਲਟ-ਇਨ ਰੀ-ਕੰਫੇਸ਼ਨ ਧਾਰਾ ਪ�ਦਾਨ
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ;
k) ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ (ਆਈ) ਨੋਿਟਸ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ/ਲੋ ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਿਵੱਚ
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; (2) ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਿਜਨ�ਾਂ ਅਧੀਨ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਮੁਆਫ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; (3) ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਲੈ ਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ; (4) ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਵਕਰੀ/ਿਨਲਾਮੀ
ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਿਤਮ ਮੌਕੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਿਵਵਸਥਾ; (ਿਵ)
ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ (ਵੀ) ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਿਵਕਰੀ/ਿਨਲਾਮੀ ਲਈ ਪ�ਿਕਿਰਆ;
l) ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਵੱਲ� ਗੈਰ-ਬ�ਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ;
m) ਗੈਰ-ਬ�ਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਿਨਰਪੱਖ ਅਿਭਆਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਹੋਰ ਉਪਬੰਧ ◌ਾ◌ਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ।

ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕਦਮ 1 – ਸਬੰਧਤ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਿਲਖਤੀ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ।
ਕਦਮ 2 – ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਜੇ ਗਾਹਕ ਫਾਰਮ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ�ਾਪਤ ਨਹੀ ਂ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤ� ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਿਕਸੇ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਗਾਹਕ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤ� ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋ ਕਪਾਲ ਫੈਸਲਾ ਿਕਵ� ਲ� ਦਾ ਹੈ?
•
•

ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੁਦਰਤ ਿਵੱਚ ਸੰਖੇਪ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀ ਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀ ਂ ਪਹੁੰਿਚਆ, ਤਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ/ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ

ਕੀ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤ� ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਂ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪੀਲ ਯੋਗ ਹੈ।
ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ- ਿਡਪਟੀ ਗਵਰਨਰ, ਆਰਬੀਆਈ
ਨੋਟ ਕਰੋ
•
•

ਇਹ ਇੱਕ ਿਵਕਲਪਕ ਿਵਵਾਦ ਿਨਪਟਾਰਾ ਿਵਧੀ ਹੈ
ਗਾਹਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ/ਫੋਰਮ/ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ
ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲਈ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖੇਤਰ

ਐਸਐ
ਕ�ਦਰ
ਨ
1.
ਚੇਨਈ

2.

ਮੁੰਬਈ

3.

ਨਵੀ ਂ ਿਦੱਲੀ

ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ
ਪਤਾ
ਸੀ/ਓ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਫੋਰਟ ਗਲਾਿਸਸ,
ਚੇਨਈ 600 001
ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ - 25395964 ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ 25395488
ਈਮੇਲ - cms.nbfcochennai@rbi.org.in
ਸੀ/ਓ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰਬੀਆਈ
ਬਾਈਕੁਲਾ ਆਿਫਸ ਿਬਲਿਡੰ ਗ
ਓਪੀਪੀ ਮੁੰਬਈ ਸ�ਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈਕੁਲਾ,
ਮੁੰਬਈ-400 008
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ - 022 2300 1280
ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ - 022 23022024
ਈਮੇਲ - cms.nbfcomumbai@rbi.org.in
ਸੀ/ਓ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ
ਨਵੀ ਂ ਿਦੱਲੀ -110001
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 01123724856
ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ - 011 23725218-19
ਈਮੇਲ - cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ
ਤਾਿਮਲਨਾਡੂ , ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਿਨਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ,
ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ�ਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ,
ਕੇਰਲ, ਕ�ਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ�ਦੇਸ਼ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ
ਕ�ਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ�ਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਗੁ ਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ�ਦੇਸ਼,
ਛੱਤੀਸਗੜ�, ਕ�ਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ�ਦੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ
ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ

ਿਦੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ�ਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਰਆਣਾ,
ਪੰਜਾਬ, ਕ�ਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ�ਦਸ਼
ੇ
ਚੰਡੀਗੜ�
ਿਹਮਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮ-ੂ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ

4.

ਕੋਲਕਾਤਾ

ਸੀ/ਓ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 15, ਨੇਤਾਜੀ
ਸੁਭਾਸ਼ ਰੋਡ ਕੋਲਕਾਤਾ-700 001
ਐਸਟੀਡੀ ਕੋਡ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ - 22310217
ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ - 22305899
ਈਮੇਲ - cms.nbfcokolkata@rbi.org.in

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਿਸੱਕਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ,
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ�ਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਿਲਆ,
ਿਮਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲ� ਡ, ਿਤ�ਪੁਰਾ, ਿਬਹਾਰ ਅਤੇ
ਝਾਰਖੰਡ

ਇੱਥੇ ਆਰਬੀਆਈ ਸੀਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ
ਗੈਰ-ਬ�ਿਕੰਗ ਿਵੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 2018 ਲਈ ਲੋ ਕਪਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਵੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਐਨਬੀਐਫਸੀ

ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੁਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਮ

ਅਫਸਰ ਦਾ
ਅਹੁਦਾ

ਸੁਗੰਧਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਅਫਸਰ

ਿਡੰ ਪਲ ਜੇ ਸ਼ਾਹ

ਿਪ�ੰਸੀਪਲ ਨੋਡਲ
ਅਫਸਰ

ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

help@navi.com

ombudsman.nfpl@navi.com

ਪਤਾ
ਂ ਫਲੋ ਰ, ਸਲਾਰਪੁਰੀਆ
ਗਰਾਊਡ
ਿਬਜ਼ਨਸ ਸ�ਟਰ, ਨੰਬਰ 93, ਚੌਥਾ ਬੀ
ਕਰਾਸ ਰੋਡ, 5ਵਾਂ ਏ ਬਲਾਕ,
ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ ਇੰਡਸਟ�ੀਅਲ ਲੇ ਆਉਟ,
ਬੰਗਲੌ ਰ -560095
ਂ ਫਲੋ ਰ, ਸਲਾਰਪੁਰੀਆ
ਗਰਾਊਡ
ਿਬਜ਼ਨਸ ਸ�ਟਰ, ਨੰਬਰ 93, ਚੌਥਾ ਬੀ
ਕਰਾਸ ਰੋਡ, 5ਵਾਂ ਏ ਬਲਾਕ,
ਕੋਰਾਮੰਗਲਾ ਇੰਡਸਟ�ੀਅਲ ਲੇ ਆਉਟ,
ਬੰਗਲੌ ਰ -560095

ਅਨੈਕਸੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਰੂਪ (ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ) ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਨਾਲ (ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾਣਾ)

To:

ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ

ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।"।"।''

ਿਪਆਰੇ ਸਰ,
ਸਬ- ਿਵਰੁੱਧ ਿਸ਼ਕਾਇਤ [[ਸ) (ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦਾ ਨਾਮ) ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਨ।
1. ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ [ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।"।''
2. ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ।"।'' ਿਪੰਨ ਕੋਡ ਹੈ ।"। ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ/ ਫੈਕਸ
ਨੰਬਰ। .................................. ਈਮੇਲ ਆਈਸੀਟੀਆਈਐਸਆਈਸੀ(ਆਈਏਸੀ)
3. (ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ)। ਦੇ ਿਖਲਾਫ ਿਸ਼ਕਾਇਤ(ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ)।''
ਿਪੰਨ ਕੋਡ ਹੈ ਿਕ ਤੁ ਸੀ ਂ
ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ/ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੈ।
4. ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ) (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਹ
ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ।
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਅਤੇ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਜਮ�ਾਂ/ਲੋ ਨ
ਖਾਤਾ ਆਿਦ ਦੱਸੋ।)
5. (ੳ) ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨੱਥੀਕਰੋ) (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਨੱਥੀਕਰੋ ) (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ)।
(ਅ) ਕੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂ/ਨਹੀ ਂ (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ
ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ)
6. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ)
7. ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
(ਜੇ ਥਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬੰਦਕਰੋ) (ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ) (ਿਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ) (10,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
8. ਕੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ (ਸਬੰਧਤ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਤ� ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ)
ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ/ ਨਹੀ ਂ ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ)
9. ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਤ� ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਨੇ ਿਕਹਾ ਿਕ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਤ� ਰਾਹਤ ਦੀ
ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"।
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ
10. ਮੁਦਰਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਹੱਦ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀ ਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 12 (5) ਅਤੇ 12 (6) ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦਓ) ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12
ਰੁਪਏ।"।"ਇਹਹੈ।"।

ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ( ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ)
ਘੋਸ਼ਣਾ(i) ਮ�/ ਅਸੀ,ਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਇਸ ਿਵੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਇਹ
a) ਉੱਪਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ; ਅਤੇ
b) ਮ�/ ਅਸੀ ਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਲਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ਨੂੰ
ਲੁ ਕਾਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(ii) ਇਹ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਧਾਰਾ 9(ਏ)(ਏ) ਅਤੇ (ਅ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਗਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੀ
ਿਮਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
(iii)ਮੌਜੂਦਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ/ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਧਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ
ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਂ ਿਲਆਂਦਾ
ਿਗਆ।
(iv) ਮੌਜੂਦਾ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਿਕਸੇ ਫੋਰਮ/ਅਦਾਲਤ/ਸਾਲੀ ਟਰੇਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ/ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
(v) ਮ�/ ਅਸੀ ਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ� ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੀ ਰਾਏ ਿਵੱਚ ਜੋ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਂ ਹੈ।
ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਦਾ
(vi) ਮ�/ ਅਸੀ ਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀ, 2018 ਯੂ ਅਰਜ਼ ਲਈ ਲੋ ਕਪਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,
(ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ – (ਜੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵੱਚ
ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ� ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਨਮਨਿਲਖਤ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ�ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)
ਮ�/ਅਸੀ ਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਾਿਮਤ ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼�ੀ/ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"। ਕੌਣ ਵਕੀਲ ਨਹੀ ਂ ਹੈ
ਅਤੇ ਿਜਸਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹੈ ।"।'' ਇਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਿਵੱਚ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਵਜ� ਅਤੇ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਆਨ, ਸਵੀਿਕ�ਤੀ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਮੇਰੇ/ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ
ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ/ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ
(ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)
(ਿਸ਼ਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)
ਨੋਟ ਕਰੋ- ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ�ਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।

